Alpha
Metallic

Over dit product
Decoratieve, watergedragen metallic muurverf op basis van
acrylaat copolymeer dispersie voor binnen.

Belangrijkste voordelen
Geurarm; ruimten na schilderen direct te gebruiken
Zeer gemakkelijk te verwerken
Leverbaar in 55 metaal-kleuren
Oplosmiddelvrij
Hoge dekkracht
Zijdeglanzend

Speciale kenmerken
Zeer goede dekking

Technische informatie
Droog bijwerken

≈ 1 Hours

Dekking

11 - 13 m²/l

Productgegevens
Normaal gebruik
Voor gebruik goed omroeren. Borstel, rol, airmix, HVLP. Applicatiegegevens Borstel, rol : Gebruiksklaar,
eventueel met water. AIRMIX : Nevelen, verschillende opeenvolgende kruislagen. Tussen de lagen laten
aantrekken. Spuitdruk: ongeveer 100 bar; lucht: 3 bar en tip grootte 0,013 inch. AFWERKING Eén of twee

lagen Alphatex SF in de gepaste kleur aanbrengen. Vervolgens één van onderstaande effecten uitvoeren :
EFFECT 1 : GLAD, EGAAL Spuit ALPHA METALLIC in 2 dunne, gekruiste lagen. Laat tussen de lagen een
tussentijd van 15 à 30 minuten. Te dik in één keer spuiten leidt tot zakkers. EFFECT 2 : GESCHUURDE
METAALPLAAT Dekkend afwerken met één of twee lagen ALPHA METALLIC, met een blokborstel of spalter
(kriskras en in onregelmatige aansluitende vlakken verderwerken) opgladde ondergrond. OPMERKING –
Op gestructureerde oppervlakten kan ALPHA METALLIC ook met de rol aangebracht worden, doch het
blijft opletten voor 'baanvorming'. – Oude olie- en alkydhars muurverven in vochtige ruimten, zoals
keukens, bad- of doucheruimten niet met ALPHA METALLIC overschilderen. HVLP : Voornevelen,
verschillende opeenvolgende lagen. Verdunning met 5 - 10 % water; druk tussen 3 - 4 bar; tip grootte 1,8 2,2 mm.
Samenstelling
Watergedragen
Belangrijkste voordelen
Geurarm; ruimten na schilderen direct te gebruiken, Zeer gemakkelijk te verwerken, Leverbaar in 55
metaal-kleuren, Oplosmiddelvrij, Hoge dekkracht, Zijdeglanzend
Kleurreeks
Alpha Metallic, Alpha Metallic 2008
Verpakkingsgrootte
1 liter, 2.5 liter

Systeemgegevens
Afhankelijk van de soort/staat van de ondergrond, schuren, gebreken bijwerken, afwassen/ontvetten en
gronden met een aangepaste primer. Eén of twee lagen Alphatex SF in de gepaste kleur aanbrengen.
Vervolgens één van onderstaande effecten uitvoeren : EFFECT 1 : GLAD, EGAAL Spuit ALPHA METALLIC in
2 dunne, gekruiste lagen. Laat tussen de lagen een tussentijd van 15 à 30 minuten. EFFECT 2 :
GESCHUURDE METAALPLAAT Dekkend afwerken met één of twee lagen ALPHA METALLIC, met een
blokborstel of spalter (kriskras en in onregelmatige aansluitende vlakken verderwerken) op gladde
ondergrond. Gelieve de technische fiche van het product te raadplegen voor gedetailleerde
toepassingsinstructies.

